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Impregnačný sprej >KRAFT<
Univerzálny impregnačný sprej na textílie a kožené materiály

Oblasť použitia:
Ochrana väčšiny textílií, látok a kožených povrchov pred vodou, vlhkosťou a usadzovaním
nečistôt. Ideálny na ošetrovanie textílií a koženej pracovnej obuvi, tašiek, brašien a plachiet.
Vhodný na odevy a obuv, určené pre bežné denné nosenie, ale aj vybavené špeciálnymi
membránami typu Gora-Tex, Sympatex a pod.
Spôsob použitia :
Sprej nanášajte z 15-20 cm vzdialenosti priamo na ošetrovaný povrch a nástrek
nechajte dôsledne zaschnúť. Zabráňte zbytočnému nadmernému prevlhčeniu
ošetrovaného povrchu. Po zaschnutí je možné preventívne nástrek ešte raz
zopakovať. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.
Vlastnosti výrobku:
Vytvára na povrchu textílií a kožených odevov a obuvi vodeodpudivú priedušnú
ochrannú vrstvu. Zabraňuje prenikaniu vody a vlhkosti a zároveň ochraňuje ošetrený
povrch pre usadzovaním nečistôt.
•
•
•
•
•

Vytvára neviditeľnú priedušnú ochrannú vrstvu
Odpudzuje vodu a vlhkosť
Bez obsahu silikónu
Veľmi nízka spotreba
Vysoká účinnosť

Príklady použitia:
Pracovná obuv a odevy, odevy pre bežné denné nosenie, látková a kožená obuv,
lyžiarske a športové oblečenie, outdoor, aktovky, tašky, brašny, batohy, čalúnený
nábytok, koberce, poťahy, záhradný nábytok, markízy, slnečníky, plachty, stany,
autosedačky, čalúnenie.
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

